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A lapokból értesültem, hogy Rindsmaul grófnő Kazinczy Ferencz leve
leit Dessewffy Aurélhoz a Kolosv. Közlöny szerkesztőjének kézbesíté. Nem 
eszközölhetné-e ki Excellentiád, hogy e leveleket, hü másolatban, én kap
jam ? Dess. Emil megbízott atyja írásainak rendezésével — (25 fényes ív 
már nyomtatva is van) — kezem között D. Aurél levelei, s kár volna, ha 
szétszaggatás által e gyönyörű gyűjtemény csökkenne becsében. 

Azonban ttelaudite jam rivos...» hiába elkapatott Excellentiád, de 
annyira nem, hogy dicsőségemnek ne tartsam kimondani újra meg újra, 
hogy vagyok Excellentiád leghívebb tisztelője 

K. Gábor sk. 
Szorítsa meg, esedezem. Exceilentiád helyettem a Bethlen János kezét. 

Nevemnek értéket adott az, hogy ő emlékezett reá. 
Kérem e csomót, mely itt megy, alkalmilag Apor kezéhez szolgáltatni. 
(Eredetije negyedrétü, négy oldalra írva az E. M. E. Mikő-levéltárában 

Kolozsvárt.) Tr , r\ ••' 
Közli: KRISTÓF UYORGY. 

KATONA JÓZSEF LÍRIKUS ÉVEI. 
Katona József 1816. augusztus 27-én költői episztolát írt Dukai Takách 

Judithoz,1 a tőle «nem látott», de ismerten előtte álló ideálhoz, kinek szel
leme «mennybeli érzéssel» tölti el. Közel érzi magát hozzá: a «kegy» (gratia) 
és «rény» páratlan megtestesülésének tudja «a magyar Olymp világán, hol 
oly álmos még a drágán vett homálytól fedezett lét». Pannónia már ünnepli, 
valóságos «Istenné Duka keblében.» Maga elé képzeli őt költeményeiből 
ismert kedves tartózkodó helyén. Épen most, hogy ö is oda akarta tenni a maga 
kis koszorúját zsámolyára, jut el hozzá Kesergő özvegyének bájos siralma, 
s'épen mikor üdvözölni akarja, hallja klavirját felzúdulni, amint megírta: 
«Aranyfürtü Apollómnak Karjai közé rogyok». Irigyelve gondol a szerencsés 
Apollóra. — A naivul bókoló udvarlást a poetrix és szép lélek őszinte m'a-
gasztalásával egyesítő vers a ma^a egészében érezteti, hogy személyes leve
lezés megnyitásául is készült, s nem a költőnő valamely nyomtatásban 
olvasott versének hatása alatt, hanem költészetével s életével való közelebbi 
megismerkedés után. A közül a két költemény közül is, melyekre külön hivat
kozik, csak az egyiket, A kesergő özvegy c. helyi érdekű allegóriát olvas
hatta volna nyomtatásban (1815-ben jelent meg Trattnernél), a Klaviromhoz 
c. 1816-ban írt költemény, melyből a fenti idézetet is vette, az 1823-as Hébé-
ben jelent meg először ; e kettőn kívül talán még Az én magányom című
nek ihlető hatása érezhető Katona versén.2 0 hozzá is eljutottak tehát kéz
iratban Malvina versei. 

A közvetítő minden valószínűség szerint Bárány Boldizsár volt. Ő ismer
tethette meg irodalmi tárgyú beszélgetéseik során 1816 körül Katonával 
Dukai Takách Judit verseit is. Ö maga kb. két évvel előbb megkezdte levél-

1 K. J. összes müvei III. (Abafi Nemzeti Könyvtár 19. sz.) 294—6. 1. 
2 L. Vadász Norbert : D. T. J. élete és munkái. 1909. 
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váltását a Dunántúl híres költönőjével. Mikor az barátnőjét, Csányi Zsófit, 
Horváth József Elek jegyesét siratta meg, Bárány «a hullámzó kék Balaton 
táján» felfogta bús hangjait s gyászához csatlakozó s egyben őt magasztaló 
verset küldött neki; ez maga ismeretlen, de Judit válasza megmaradt. Ettől 
kezdve bizonyára Bárány is a kiválasztottak közt volt, kiknek kéziratban 
megküldte új verseit, s ez úton ismerkedett meg velük Katona is, mielőtt 
ö is megírta hódoló versét. 

Kevéssel utóbb hasonló alkalommal fejezte ki ö is részvétét, mint két 
évvel előbb Bárány. Csak öt nappal K. verses levelének kelte után ismét 
meghalt Judit egy barátnéja, még hozzá épen Horváth József'Elek felesége, 
akit egy évvel előbbi menyasszonya halála után vett el. E barátnőt, Ujváry 
Bettit, ismét költeményben siratta el D. T. J., s e költeményt ki is nyomatta 
Szombathelyen. Erre válaszul, részben versenyképen írta Katona legtöbbet 
emlegetett, de mindeddig teljesen félremagyarázott költeményét, az Egy 
könny (Betti sírhalmára) címűt.1 Miletz János a költő életrajzi adatait haj
szolván, pesti leányismeröseire vonatkozólag nem igen tudott adatokhoz jutni; 
Katona Sándor említette neki, hogy bátyja szállásadójának — a cseregyer
mekként náluk is megfordult kisebbeken kívül — volt egy Borbála nevű 
kb. 14 éves leánya is. Miletz a Katona költeményében megsiratott Bettit 
azonosította Rotsnik Borbálával, s mivel K. Sándor azt mondta, hogy mikor 
a költő 1812-ben elköltözött Rotsnikéktól, minden kapcsolata a családdal 
megszakadt, kikövetkeztette, hogy K. még 1812 végén vagy 1813 elején 
írhatta költeményét. Bettit tehát — okoskodja ki a költeményből Miletz — 
«szülői, nagy valószínűséggel akarata és vonzalma ellenére 1811 végén vagy 
a következő év elején nagyon fiatalon, alig 17 éves korában férjhez adták. 
A költő mély érzelme különösen akkor tűnt ki leginkább, midőn volt imá-
dottja rövid házaslétében, ősz felé, egy kis Amália nevű leányka születése 
után, újszülöttével együtt, kora sírba szállt.»2 Miletz képzeletét veszedelmes 
útra terelte a magyarázás és adatgyűjtés buzgalma, s erre az útra kétkedés 
nélkül követte mindenki, főleg mióta Junius (Zilahi Kiss Béla) tovább színezte 
a gyászos végű szerelmi idill meséjét. Azóta minden irodalomtörténeti munka 
így adja elő Katona első szerelmét, s legújabban Hegedűs Zoltán3 megpró
bálta K. még egy versét bevonni az ettől ihletett alkotások közé. Senki sem 
vette észre, mily ugrás van Miletz előadásában, s hogy mennyire valószínűt
lenné teszik a tőle kieszelt történetet magának a költeménynek egyes szavai. 
Nem kényszerítve férjhezadott, hanem szeretve szerető hitvesről'van itt szó, 
s a költő egyáltalán nem áll férj és feleség közt, legfeljebb távolálló idegen
ként tudhatott hű szerelmükről, s inkább maga lenne szívesen halott, csak-

1 Katonán kívül másokban is erős visszhangja támadt e költeménynek. 
Biberauer kőszegi ev. prédikátor németre fordította. (L. Akad. kézir. Régi 
és újabb írók. 8-r. 44. XXIII.) Szeder Fábiánt pedig szintén válaszkölte
ményre ihlette. Ez utóbbi 1822-ben a Szépliteraturai Ajándék 88. lapján 
meg is jelent Dukai Takáts Judithoz címmel, a következő jegyzettel : 
«1816-ban Nov. 18-ikán azon Munkájára, mellyet Újvári Bettinek, H J E 
Hitesének halálára készített». 

* K. J. családja, élete és ismeretlen munkái. 1886. 55. 1. 
» K. J. lírai költészete. 1927. 24. 1. 
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hogy az egymást szeretök továbbra is egymáséi lehessenek. A kis Amáliát 
is említi D. T. J. elégiája is, egy jegyzet pedig azt mondja Bettiről: «Életé
nek 22. esztendejében szülte kisded Amáliáját, aki is mintegy előre érezvén 
édesanyjának általa okozott halálát, hat hónapokkal előbb dicsöebb árnyékká 
változván, testét elhidegülve hagyá s mindkettőjüket egy nyugalmas sír fedi.» 
Sőt Katona versében is ott van nemcsak Elek, a férj, hanem Judit neve is. 
A benne visszhangot keltő költeményhez versformában is ragaszkodik (12+ 
12+7 szótagból álló periódusok páronkénti rímmel); valószínűleg így tett 
annak idején Bárány Boldizsár is, mert a neki szóló válasz formája is 
ugyanaz (váltakozva rímelő 12-es), mint a Csányi Zsófira szóló gyászversé. 
D. T. J. néhány sorát is látnivalóan tudatosan variálja Katona, attól függet
lenül is, hogy a helyzetet az ő verséből ismeri. Különösen érdemes egymás 
mellé állítani a következő sorokat : 

Ah mi ez az élet ? — csak puszta Oh milyen nyomorult az ember, az 
[ideál; „ [élet' 

Hogyha óhajtásunk boldogságunkká Ösvényén! csapodár forgandóságé lett, 
[vál, Hogy behengerült ebbe ; 

Azt a sors felzavarja. Világokat álmod a világ hátára 
Pusztítja egekbe vágyó örömünket S alig a csontember egy kis gödröt 
És aranyhegyeket igért reményünket [tára, 

Egy kis hant eltakarja. Már nincs könynél egyebe ! 
Amily jellemző e két strófa szembeállítása férfi és nő költői stílusára 

általában, époly jellemző külön a drámaíró sajátosan látó képzeletére a 
világokat álmod a világ hátára kifejezéssel és már azzal, hogy az elvont 
élet helyett az emberi látja maga előtt az élet ösvényén, mikor az élet ki
számíthatatlan gyászos fordulatain töpreng. 

Azt, akit K. e versében barátnője kedvéért elsiratott, bizonyára nem 
is ismerte ; erre mutatnak a költemény szavai is : 

a hely, hol vagy, utalót 
Nem tart — ismeretlen ismerőssé vál'ott — 
Túl minden gát-bilincsen. 

Egyébként, minthogy Horváth — maga is alighanem egy Bánk-bán 
írója — abban az időben szintén ügyvéd volt, őt könnyen ismerhette volna. 

Katona tehát nem Rocsnik Bettinek, hanem Újvári Bettinek, Horváth 
J. E. hitvesének emlékét örökítette meg költeményében s nem 1812 v. 13-ban, 
hanem 1816 végén vagy 1817 elején. Már pedig ez a költemény látszott 
ama felfogás legszilárdabb tárgyi támasztékának, hogy Katona verseinek 
egy részét drámaíró pályája legkezdetén, esetleg még előbb írta, azok tehát 
az ifjúkori kísérletek korának termékei. Gyulai a Gyermek-kor c. költeményről 
hitte, hogy Katona «1811—12 körül írhatta, midőn mint jogász le-lerándult 
Pestről szülőihez.» De ennek a költeménynek melancholiája is sokkal fér
fiasabb és sokkal gazdagabb múltra tekint vissza, sokkal több kiábrándulást 
fejez ki, semhogy a gyermekifjú írhatta volna: az ifjúnak épen a csalódá
sokon át férfiúságra ébredése van mögötte. Azután ott van az a strófa, mely
ben 15 évre tekint vissza azóta, hogy otthon gyermekkorát elélte ; már pedig 
ötödik évével nem zárhatta gyermekkorát. 1802-ben vitték először Pestre, 
ezzel szakadt meg nyugodt, csöndes gyermekélete, ekkor kellett először 
idegen világba beilleszkednie; ettől kezdve hivatala elfoglalásáig csak két 
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teljes iskolai évet járt Kecskeméten. Tizenöt év után, olyankor, mikor leg
inkább élt szemlélődő életet, egyszerre ráeszmélt, mennyire megváltozott 
vele gyermekkora színhelye is : 

Az eget s napot kivéve 
Majd minden ismeretlen. 

Ha az «alig tizenötöd éve» megjelölés leginkább 1816/7-ben érthető, 
ugyanezt az értelmezést támogatja a ritmus vizsgálata is. Nagyon valószínű, 
hogy e sajátosan záródó, épen nem szokásos ritmus a Dukai Takách Judit
hoz szóló epistola megírásakor merült föl Katonában. Alljon itt egymás 
mellett a Gyermek-kor első s a D. T. J.***hoz utolsó versszaka: 

Hü emléke a természet Óh a szerencsés Apolló ! 
Élö keblén elenyészett, Karjai közt ily lantoló ! 
Mi volt első virányának, Csak azóta irigyelem 
Mellyel együtt elmulának Istenségét, hogy ezt lelem : 

Édességi emlődnek! — - «Karjai közé rogyok!» 
Az episztola négysoros párosrímü nyolcasokban van írva, csak utolsó 

két versszakában üt még hozzá K. idézetképen D. T. J. Klaviromhoz c. 
Himfy-sorokból álló versének utolsó szakaszából egy-egy sort: «Aranyfùrtû 
Apollómnak Karjai közé rogyok !» Mikor Katona a Gyermek-kort megírta, 
az a ritmu3 csenghetett benne, mellyel episztolája külső okokból megállá
sáig, kíkerekedéséig jutott; így időben ez a költemény is egészen közel jutna 
a D. T. J.-hoz szóló vershez s a Betti-elegiához. Különben K. itt megmutat
kozó verselő készsége is ellene szól annak, hogy a Gyermek-kor lényegesen 
korábbi lehetne; Hegedűs Z. szerint is épen e versben «talán legjobban 
mesterkélt és feltűnően szabatos a rímelés.»1 

A Katonától datált három költeményen — D. T. J~.***-hoz, TJj eszten
dőre és Dobási Halász Bálinthoz (Neve napjára s tőle való búcsúvételre, 
1818) — továbbá a Gyermek-koron s a Betti-elegián kívül nem lehet ezeknél 
korábbi a versgyűjtemény három első darabja sem, az E verseimhez c. 
előszó, A Musához szóló invocatio és a Bárány Boldizsárnak szóló Bará
tomhoz e. ajánlás sem. A kötet élére való helyezésük tervszerűsége is mu
tatja, hogy nemcsak nem korábbiak a datált verseknél, hanem valószínűleg 
az utolsók közé tartoznak ; legfeljebb arról lehetne szó, hogy mikor a ki
adásra gondolván, az eddig készen álló versek csomóját már egybeírta, né-
hánnyalmég megtoldotta. Az egybeírás, noha Hegedűs bebizonyította, hogy' 
a kéziraton álló évszám (1818) nem a költő kezeírása, sokkal későb nem történ
hetett, a Bánk-bán kiadása után már csak azért sem, mert az össze
íráskor készült ironikus bevezető versekben sem mutat semmi erre, sőt 
inkább több helyütt2 gyaníttatja, hogy oly költő készül ezzel a közönség elé 
lépni, ki még teljesen ismeretlen. Legvalószínűbb, hogy egész lírai korszaka 
drámaíró munkássága végére, a Bánk-bán első megírása és kiadása közti 
időre (1815/6—1820) esik. A kézirat külsőségei létrejöttének semmi további 
részletére nem világítanak rá, noha — Hegedűs Zoltán megfigyelése szerint — 
egyes hézagai arra mutatnak, hogy az összeírás nem egyhuzamban történt. 

* I. m. 48. 1. 
2 «Engemet egy se tud» — «nem is én vagyok csak magam, aki rád 

kurjogat, óh kegyes Múzsa! holott soha még nem is ismered.» 



ADATTÁR 405 

. részben négy és hat leveles csomókra, részben egyes levelekre írta verseit ; 
egy csomót az elején egyszerre másolhatott le, azután megszakításokkal má
solhatott tovább, de hogy volt-e valami célja egyes lapok üresen hagyásával, 
az nem állapítható meg. Arra sem lehet gondolni, hogy az elől egy csomóban 
lemásolt versek korábbiak volnának a többieknél, hiszen — formai okokon 
kívül — ott van a Bárány Boldizsárhoz írt vers is, mely 1817 előtt semmikép 
nem érthető. 1816 végéig tarthatott Katonának Báránnyal való szoros barátsága, 
mikor vele a költemény szerint «a Schillereket csodálván a hét egeket be
fogni erőlködék» s a Rostát is írta ; csak akkor szakadhatott tőle messzire, 
nyugatra (hol akkor emlékszik barátjára, ha szemébe tün aa szép nap keleté»). 
Bárány1 ugyanis 1816 december 21-én tette ügyvédi esküjét. Ez után rövidesen 
hazatért Kisgombára.2 Mikor tehát K. a kéziratot írni kezdte, legfeljebb egy
két utólag hozzáírt vers kivételével annak egész anyaga együtt volt. 

Hogy a tizenhat pontosabban meghatározhatatlan keletű költemény közt 
egy sem volna korábbi a kéziratban szereplő legkorábbi dátumnál (1816 
aug. 27), az persze semmivel sem bizonyítható, de hogy K. csak kész dráma
író korában fordult a líra felé, az fejlődése irányából is valószínű. Hogy 
alkalmi poézist, iskolás verselő gyakorlatot ismert már diák korában, az 
bizonyíték híján sem vitás, de hogy ettől bármi szál vezetne tovább az ő 
fejlődésében, mint a piaristák másik nagy költő-növendékénél Vörösmartynál, 
annak semmi nyoma. Épen azért köthette annyira kizárólagosan magához 
a színpad, mert előbb sem képzelete, sem kedélye nem kapott megfelelő 
táplálékot. Csak így lehetséges, hogy előbb lett drámaíró-technikus, mint 
költő — noha végül oly hatalmas mélységig jutott el ! Többeknek feltűnt 
már Katona egyedülálló volta abból a szempontból, hogy első drámái köl
tészetben való szegénységük s lélekrajzuk gyermekes hibái mellett «oeko-
nomia» dolgában mennyire előre vannak. Ez egyik oka, hogy Heinrich, sőt 
Bayer sem mer bízni oly drámák viszonylagos eredetiségében sem, melyek
nek épen színszerü formálása Katonától ered. Miután néhány kezébe került 
vagy talán kezébe nyomott silány német drámát lefordított a színészek szá
mára, maga is megpróbálkozván két lovagregény dramatizálásával, munka 
közben jött rá fokozatosan a drámaírásnak a színpad természetéből folyó 
technikai lehetőségeire, s most már nem tudott újabb silány drámákat azon 
mód fordítani, hanem legalább e technikai lehetőségek szempontjából töké
letességre törekedett. Nem is tudta már az eseményeket máskép látni, mint 
kora színpadára képzelve; István- és Aubigny- drámája felvonásvégeinek és 
felvonáskezdeteinek az alapul vett, helyenként fordított német drámáktól 
való eltérései különösen jellemzők e szempontból. A színszerü látás dolgában 
már ez utóbbiban egészen ott van, akárcsak a Bánk-bánban. Tovább már 
nem jut, inkább enged költészete mélyülésével a hatásra számító kiélezett-

1 L. Badics : Magyar írók ügyvédi vizsgálatai. IK., 1901. 206. 1. 
2 Berzsenyi már 1817 február 1-én ide címezte megjegyzéseit nyilván 

már onnan megküldött ódájáról. (Akad. kézir. M. írod. Lev. é r. 120.) 
Február 12-én Bárány is ott volt a Berzsenyi utasításai szerint kijavított 
ódával a keszthelyi ünnep szereplői közt, s az ő verse is megjelent a Helikon 
I. kötetében. 1818 elején az Erdélyi Muséum utolsó számában Döbrentei 
hozzá szóló üzenetében megjegyzi, hogy új lakóhelyét nem tudja. 
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ségből, a nélkül, hogy technikája lényege változnék : a felvonások nála met1 

szetek a közönségre való számítás nélkül tovarohanó életből ; a döntő moz
zanatoknál erre nyit rá a függöny felgördülte, egyetlen felvonásban sincs 
külön bevonulás vagy a bemutatott tevékenységnek való nekikészülődés, de 
elvonulás, kiürült színpad sincs egynek a végén sem. (A Bánk-bán rendezői
nek már csak e következetesség miatt sem volna szabad a közönség értel
mével szemben való gyámkodásból a függöny-technika e tökéletes élet
szerűségét eltörölni.) A színszerüséggel szemben a költői törekvés s a psy-
chologiai elmélyedés lassabban fejlődik, erősebben csak azokban a drámák
ban, melyeknek egész anyagát történelmi forrásokból szedte össze, s melyek
hez az vezette már, hogy a történelmi olvasmányaiban megismert emberi 
szenvedések lirikuma ragadta meg. Hogy ezekkel egyidőben már pusztán 
tudományos célú történeti adatgyűjtését is megkezdte, azt néhány abból az 
időből való jegyzete bizonyítja. 

De bár drámáiban most ideiglenesen a színszerűség rovására is tért 
hódít a lírai elem, még ekkorról sincs semmi nyoma, hogy a Borzasztó 
torony egy s a második Ziska-dráma három betét-dalán kívül versírással 
foglalkozott volna. Azok színpadi helyzetköltészet voltukon kívül azért sem' 
mutatnak az irodalmi lírához való közeledésre, mert egynek formája sem 
az irodalomban szokásos versforma, hanem ismert — bizonyára jórészt 
színpadi — énekek dallamára készült szövegek ; ezekben a ritmikus tiszta
ságra való törekvés alól felmenti a dallam. (A Borzasztó toronyban maga 
Katona jelzi, melyik operaáriához készítette a betoldott éneket.) Azért e 
betétek formai szempontból szintén előzményei Katona későbbi verselő gya
korlata egy részének. Versei sorában is vannak, melyek ritmusa csak ének
minta föltevésével értelmezhető. A boldog Ejj c. költeményénél pedig erede
tileg maga odajegyezte a kéziratba: «A tudvalévő ©cíjöne aftiníct nótájára.»1 

A drámai dialógus verses formájának értékére, csaknem lehetőségére 
is valószínűleg az Erdélyi Muséum néhány megjegyzése hívta csak föl 

1 Az akkoriban nagyon kedvelt nótát a tizes évek közepén már magyar 
szöveggel is énekelték. Tóth István NK.-val jelzett forrása 170. lapjáról 
másolta le az Áriák és dalok közé (Akad. kézír. Régi és újabb írók. 8-r. 
63. sz. 53. 1. No 94.) az első két versszakot : 

Adagio 

Kedves Minkám el kell válnom, Áh 1 melly nagy kínt t-kell kiállnom 

fel 

El lessz a nap setétedve, Egésszenn bé esteledve, 
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Katona figyelmét, mikor már a Bánk-bán tervével foglalkozott ; ebben sincs 
semmi meglepő a színpadról elinduló költőnél akkor, mikor nálunk a jam
bus-deklamálás még egészen ismeretlen. Nagyon valószínű, hogy csak ezután 
következett be nála a líra felé fordulás. 1816-ban éli a ritmus-fölfedezések, 
a zenei költői élmények idejét. Dukai Takách Judit hatásán kívül különösen 
jellemző, mennyire elragadja Bozóki Istvánnak rokokó-kecsességü és zenei-
ségü, szinte páratlan virtuozitással megírt verse, Az Est j 1 lemásolta magá
nak s utóbb kiadásra szánt versgyűjteménye végére is odaillesztette azzal 
a megjegyzéssel: «Ez nem az én munkám. A szerzőnek csak adózni akar
tam a bennem okozott elragadtatásért. Ennek ide ragasztásával kívántam 
gyengébb verseimnek megszenvedést szerezni az olvasó szemei előtt.» Hogy e 
versre is 1816-ban bukkanhatott, mutatja az, hogy 1817 JJj esztendőre írt versé
ben2 ennek formáját igyekszik megvalósítani. Az, hogy míg korábban nyoma 
sincs színpadtól független magyar költői törekvésekkel való ismeretségének, 
1816—17 körül oly lelkesen figyel föl formaértékekre s azokért nem is első
rendű poéták verseire, ugyancsak támogatja azt a felfogást, hogy figyelme 
épen ekkoriban fordulhatott a líra felé. Ez, érdeklődésének korábbi iránya, az 
irodalmi élet hiánya s ráadásul Katona szülőföldjének művelődés szempont
jából való elszigeteltsége mellett, amire legújabban Farkas Gyula könyve3 

is rávilágított, könnyen érthető. A formai elemnek a hatásban való nagy 
részessége folytán a líra mindig csak szerzőjének anyanyelvén foghat meg 
először igazán. Katona sokat olvasott, kivált németül, de a nyelvi zene értéke
léséhez aránylag későn jutott el ; a magyar irodalmi törekvésektől távol 
állván, sokáig bizonyára azt sem vette észre, hogy a már otthon megismert 
ósdi rímfaragáson kívül van igazi magyar líra is. S ha azokat a jelenségeket, 
melyek az új érzék ébredését jelzik, összefogjuk egymással és azzal, amit 
Bárányról tudunk, valószínűnek látszik, hogy e fordulatban, vagy legalább az 
új törekvés megerősödésében, neki jelentékeny része van ; a Barátomhoz 
szóló versből és annak a gyűjtemény élén való elhelyezéséből is érezhető 

Katona e nótára írt versének kezdete : 
Szép kedves ! aludj csendesen, Hogy álmod édes lehessen ; 
Én itt a setét hívesen kedves ! dúdolok 
Álom, álom, szép lepleddel, Szendergő Kedvesem fedd el ! 
Én, míg sziszerre gerjedel, Néki bókolok. 

Ugyanannak a fordításnak, amelynek kezdetét Tóth a 30-as évek 
közepe táján lemásolta, már elferdített változatát közölte 1817-ben a Hasznos 
Mulatságok (I. féleszt. 28. sz.), majd 1826-tól kezdve a sárospataki dalos
könyvek. (Régi és újjabb ... Dalok gyűjteménye). Mindezekben a Minka 
név helyén Linka áll. 

1 V. ö. Magyar Könyvszemle, 1931. 139. 1. 
8 Magát e verset bizonyos nehézségek ellenére sem tudom máskép 

érteni, mint újévi tréfának, az új esztendő geniusához szóló pajkos üdvöz
letnek. Hegedűs szerint Dérynének vagy Végh Franciskának szólhat. Nem 
tudom elgondolni, hogy újévi üdvözletben korai, a magáét megelőző halált 
jósolna a költő s kérje : «akkor kedves vedd jól nedves szememből vég-
tisztemet» — hacsak tréfaképen a pardon nélkül csak 365 napig élő új esz
tendőnek nem. 

3 A magyar romantika 1930. 98. 1. 



408 WALDAPFEL JÓZSEF 

ilyesmi. Katona másik rávonatkozó nyilatkozatából (a Bánk-bán Jegyzésében) 
s magából a Rostából nyilvánvaló, bogy irodalmi olvasottság és elméleti tudás 
dolgában megismerkedésükkor Bárány Katona fölött állt. Nem is csoda: a 
legműveltebb dunántúli városok egyikéből jött, annak is híres líceumából s 
a soproni magyar társaságból.1 Dukai Takách Judithoz csaknem bizonyosan 
ő vezette barátját ; az sem lehetetlen, hogy a Bozókitól kiadott verskötetre is 
ő hívta föl figyelmét — a soproni társasághoz bizonyára eljutott a pozsonyi 
ifjak antológiája, melyhez hasonlót épen az előző évben (1804) ök is kiadtak,2 

s a társaság hagyomány-folytonossága megőrizhette más hasonló kiadványok 
emlékét. A német költök közös olvasását Katona maga említi. 

Katona szókincsének ezidőbeH változása is igazolja, hogy a ,modern' 
magyar költészettel csak a Bánk-bán első kidolgozása után ismerkedett meg 
behatóbban. Többeknek feltűnt már, mily aránytalanul sok az új vagy az 
irodalomban újonan elterjedt szó és összetétel verseiben szemben a Bánk-
bánna.1, magyarázatát azonban nem tudták adni. Ez épen abban van, hogy 
lírája későbbi a dráma első kidolgozásánál. A végleges Bánk-bán nyelvújí
tási szavai és feltűnő összetételei3 is többnyire csak az átdolgozáskor kerül
tek a szövegbe, részben minden kényszer nélkül, épúgy odaillő régi szavak 
helyére. Ugyanez áll a Jeruzsálem pusztulása prózai és verses kidolgozásá
nak nyelvi különbségére is : ez utóbbinak rövid töredékeiben is aránytalanul 
több az új vagy újonan felkapott szó,4 mint a prózai kidolgozásban, több
nyire olyanok, amelyekhez hasonlókat K. csak lírájában használ. Első drámái
ban is előfordulnak már oly nyelvújítási szavak, amelyek a hirlapírás, 
a színpad és a regényfordítások útján közkeletűekké váltak. De az a szép
irodalmi ízléskövetelményektől irányított harcos nyelvújító mozgalom, amelyet 
Kazinczy és társai vezettek, csak a Bánk-bán első kidolgozása után ébresz
tett benne visszhangot. Az iránt is alig lehet kétség, hogy a nyelvújítási 
harc mozgatói közé akaratlanul sodródott Berzsenyi vált most legfőbb nyelv
mesterévé — Helmeezynek ez irányban különösen feltűnést keltő Kalauz 
értekezésével együtt, az 1816 júliusában megjelent második kiadásban. 
A Katona verseiben előforduló nyelvújítási szavak csaknem kivétel nélkül 
ott vannak e kötetben — 35-nél több a Berzsenyitől használt vagy Helmeczy-
től megemlített feltűnőbb új szavak száma — míg az addig már meg-

1 Még 1811-ben is, mikor az egy évvel idősebb K. már jogász és javá
ban dolgozik a színi műsor gyarapításán, Bárány a soproni liceum növen
déke s a soproni magyar társaság ünnepi versszerzője. A Petriktől és 
Szinnyeitöl említett magyar versen kívül valószínűleg ő a szerzője a Raits 
Péter nevenapjára (1811 június 29.) kiadott Koszorúban B B jelzéssel meg
jelent latin elégiának is. 

2 A lipcsei Literaturzeitung épen e két könyvecskét ismertette együtt. 
(1807. nov. 13.) 

3 pl. kóbor (az első kidolgozásban : fattyú), erőszakoskodni, padlat, 
lebókol, ifjonc, kinézés — (prüszkölő) becsrangpor (ott csak : prüszkölő porok), 
féleszelősködés, gyászasztal, szörszálhasitó (ott : hideglelős rut fontolgató) stb. 

4 pl. büszk, béke (a prózaiban : tsendesség), emlék (ott : emlékezet), ür 
(ott: üreg), rény, védfátyol, háláadat, éh (ott: éhség), tünemény, képzemény 
stb. — Ez azt is még valószínűbbé teszi, hogy az átdolgozást nem a Bánk
bán írása előtt, hanem annak «átdolgozásával egy időben, a Bárány-féle 
Bostámk is hatása alatt végezte már». (IK. 1929. 406. 1.) 
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lehetősen elterjedt és Himfylaen1 is előforduló növevény, szesz és 
visszhang szavakon s a Katonán kívül sehonnan nem ismeretes andal és 
sziszer elvonásokon kívül csak Szemere dörg és sóhaj és Kazinczy lég szava 
nem fordul elő a második Berzsenyi-kiadásban. (A sóhajt Szemere csak 
1815. január 17-én Kazinczynak írt levelében veti föl, a lég Kazinczy Szép-
literaturájából ismeretes először nyomtatásban!) A Helmeczy példatárában 
szereplő szavak közül a szigornak alkotójául is ő ismeretes, de nyomta
tásban egy-két más sem ismeretes korábbról ; Berzsenyinek legjellemzőbb, 
részben tőle alkotott szavai közül többet használ Katona (enyhely, vázkép, 
a báj-elötagú összetételek, ernye-féle birtokosalakok, virány stb.) Épen 
ezeknek az új szavaknak előzmény nélkül való tömeges használatából 
világos, hogy nemcsak a magyar vers, hanem a magyar nyelv reformját 
is akkoriban tette magáévá Katona — de akkor korlátlanul, ellenállás nélkül 
mégpedig elsősorban Berzsenyin, kisebb részben a Bozóki-féle kiadványon, 
továbbá valószínűleg Kazinczy Szépliteraturáján át. S e kapcsolatban ismét 
nem kerülheti ki figyelmünket, hogy Bárány szemében a líra terén Berzsenyi 
volt a legfőbb tekintély, és Döbrenteivel is levelezett Peslről. 

Az, hogy Katona szerelmes verseinek ismert személyekre való vonat
koztatása lehetetlenné válik, ha lirikus évei ily későre esnek, nem riaszthat 
vissza. Dérynére úgyis csak egyes kikapott részleteket lehetett vonatkoztatni, 
sok más ellene mond. Katona magánéletét alig ismerjük, adataink oly héza
gosak, mint abból az időből már egy nevesebb írónknál sem — épen akkori 
névtelensége és halhatatlanságának késői kezdete miatt. Amíg környezete 
bőven szolgálhatott volna felvilágosítással, s írásai is mind együtt voltak, 
senki sem érdeklődött utána. Akkor pedig, midőn a negyvenes és ötvenes 
években Katona költői híre mindinkább szárnyra kelt, és a családnál egyik
másik városi hivatalnok tudakozódott a költő élete felől, vagy kérdést tett 
hátramaradt müvei iránt: K. egy földije2 szerint «mindig csak rideg, eluta
sító válasz volt a felelet», mert a család a költő halála után történtek 
miatt neheztelt a tanácsra. Miletzig senki sem vizsgálta át az addigra erősen 
megfogyatkozott hagyatékot, csak a verseknek az öreg Katonától másolt 
kéziratát szerezte meg Horváth Döme.3 

De Katona esetében különösen félrevezethet az életbéli háttér keresése 
azért is, mert mint a Betti-elegia esetében is láttuk, mások költeményeinek 
témáját is megpróbálta variálni. A szív mélyéről jövő igaz érzés látszata 
azért is megtéveszthet, mert Katona drámaíró tehetségének lényeges jegye az 
azonosulni tudás ; nála a legmélyebb szenvedély hangja kevésbbé jogosít föl 
az apró részletek vonatkoztatásáig menő következtetésekre, mint bárki másnál. 

WALDAPFEL JÓZSEF. 

1 Épen Himfy az egyetlen magyar verseskönyv, amelynek olvasása 
korábbi időből kétségbevonhatatlanul igazolható. A Jeruzsálem pusztulása 
III. felvonása 8. jelenetének fogalmazására használt papírszeletekre Katona 
előbb a Kesergő szerelem második kiadásából jegyezgetett. 

2 Csanádi Sámuel : Kecskemét nagy fiáról. Fővárosi Lapok, 1883. 88. sz. 
3 E kéziratot H., Gyulai szerint, az Erdélyi Múzeumnak ajánlotta föl; 

ott azonban semmi nyoma. 
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